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§ 64 Dnr 2019/00002 -800 

Information från verksamheten 2019 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras.  

 

Sammanfattning av ärendet 

 Sommarös under v. 25-26 och hade 572 deltagare, det var fjärde året 

kommunen fick statsbidrag för aktiviteten även om årets 137 000 kr 

var något mindre än tidigare.  

 Verksamhetsbidrag på totalt 157 190 kronor har betalats ut för  

vårens aktiviteter. 

 Pågående projekt: 

o Projektet stärkta bibliotek löper under hela 2019 med fokus på 

den digitala hembygdsboken.  

o ”Digitala tjänster för alla” med inriktning mot äldreboende och 

LSS löper hela 2020. 

 Biblioteket har en praktikant under hösten som fått i uppdrag att  

inventera konstpärmarna.  

 Grenverket Motala arbetar med att göra Hembygdsföreningens 

material digitalt. 

 Genomförda aktiviteter: 

o Utställning med tema ”1969” och föreläsning med Kalle Bäck 

genomfördes i samband med kommunens 50-årsfirande.  

o Årets Kulturafton i samarbete med Löfska Stiftelsen.  

o Föreläsning om bland annat ortsnamn och läkeväxter. 

 

 Kommande aktiviteter: 

o Släktforskningsträffar och bildvisning sker löpande. 

o Föreläsning med tema ”Fake news” kommer att hållas i 

matsalen på Lysingskolan.  

o Höstlovsaktiviteter finns på hemsidan.  

o Julavslutning kulturskolan 5 december. 
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 Uttagning till Ödeshögs Lucia kommer i år ske genom lottning och 

inte rösträkning. 

 Kommunen har fått 53 000 kronor från Kulturrådet till kurs i 

teckning och måleri, 31 elever är anmälda. 

 Årets enkät ”Om mig” är färdigställd. 

 Fritidsgården har 28 besökare per kväll i snitt under september.  

 Christina Carlstedt, bibliotekarie, har sagt upp sig och slutar vid 

årsskiftet. 

 Alvastra Krönikespel planerar att genomföra krönikespel 2020.  

----- 
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§ 65 Dnr 2019/00015 -042 

Planeringsdirektiv 2020 samt verksamhetsplan 2021-
2022 - Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras.  

 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Kalle Bäck (M) förbehåller sig rätten och friheten att reservera sig gällande 

frågan om besparingsförslag på nämnden 2019-12-04. 

Sammanfattning av ärendet 

Britt-mari Johansson, enhetschef kultur- och fritid, informerar om de 

utredningsuppdrag förvaltningen fått gällande kultur och fritid.   

Per Sveningson (S) informerar om att det finns sparförslag inom politiken. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Åse Wännerstam (C) föreslår att alla utredningar ska kompletteras med 

konsekvensanalyser på besparingsförslagen. Kalle Bäck (M), Marianne 

Bremer (C) och Per Sveningson (S) bifaller. 

Kalle Bäck (M) föreslår att man även vill ha en konsekvensanalys på det 

första sparpaketet i de preliminära planeringsdirektiven innehållande 

besparingar på 445 000 kronor. Marianne Bremer (C) bifaller. 

Kalle Bäck (M) föreslår att sparförslaget blåsinstrument utvecklas 

tillsammans med en konsekvensanalys baserad på om det finns möjlighet att 

sälja/köpa tjänster till/från andra kommuner. Marianne Bremer (C) och Åse 

Wännerstam (C) bifaller. 

----- 
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§ 66 Dnr 2019/00065 -889 

Biblioteksplan 2020-2023 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

1. Förvaltningen får uppdrag att korrigera biblioteksplanen utifrån 

formalia och ny grafisk profil. 

2. Biblioteksplanen tas upp för beslut i december.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun upprätta och anta en 

biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen ska 

fastställas och antas av Kommunfullmäktige. Den föreslagna 

Biblioteksplanen gäller för 2020-2023 och omfattar all kommunal 

biblioteksverksamhet i Ödeshögs kommun – kommunbibliotek, skolbibliotek 

samt medieförsörjning för andra kommunala institutioner.  

Biblioteken i kommunen fungerar väl var och en för sig men det finns 

potential att utveckla biblioteksverksamheten ytterligare genom t.ex. ett 

tydligare samarbete mellan kommunbibliotek och skolbibliotek.  

Biblioteksplanens olika delar ska konkretiseras i en handlingsplan. Den ska 

årligen följas upp och revideras. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Nämnden föreslår att dokumentet uppdateras i fråga om formalia och ny 

grafisk profil innan det tas upp som beslutspunkt på nämndmöte i december.  

Beslutsgång 

Beslutet fattas med acklamation.  

Beslutsunderlag 

Biblioteksplan 2020-2023 

Tjänsteskrivelse 2019-09-26   

----- 
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§ 67 Dnr 2019/00058 -042 

Delårsbokslut och verksamhetsberättelse kultur- och 
fritidsnämnden 2019-08-31 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse för delåret 2019-

08-31 godkänns.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnderna ska lämna en verksamhetsberättelse för perioden från januari 

2019 till och med augusti 2019 med en utvärdering av verksamhetsmålen. 

Verksamhetsberättelsen ska även innehålla en prognos för helåret 2019.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse 2019-08-31 kultur- och fritidsnämnden   

 

----- 
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§ 68 Dnr 2019/00024 -817 

Rapport - Simskolans verksamhet sommaren 2019 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Britt-mari Johansson, enhetschef kultur- och fritid, informerar om 

sommarens simskola.  

Årets simskola fick flyttas från Visjö till Lorasjön på grund av den låga 

vattennivån i Visjö. Av de 120 anmälda tappades 20 elever vid flytten. 

Undervisningen fungerade bra i Lorasjön, men området är mindre och 

lekparken saknades. Att de mer simkunniga eleverna kunde använda sig av 

flotten sågs som mycket positiv. 

I år deltog 54 nybörjare varav 14 sexåringar. 50% av eleverna lärde sig 

simma 25 meter eller mer. 65 personer utnyttjade möjligheten att ta märken 

under de tre kvällstillfällena. 

Servicegruppen har i år klippt gräset i Visjö, de har också målat 

omklädningsrummen vid Trehörnasjön och Lorasjön.   

Vattennivån inför nästa års simskola är fortsatt ett problem 

----- 
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§ 69 Dnr 2019/00013 -800 

Rapport - Fritidsgårdens verksamhet 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Britt-mari Johansson, enhetschef kultur och fritid, informerar om 

fritidsgårdens verksamhet under läsåret 2018/2019, då gården haft ett snitt på 

17 besökare per kväll. Under dagarna är det svårt att beräkna antalet elever. 

Att besöksantalet minskar är något som känns igen även i andra kommuner. 

På den årliga skolavslutningsresan till Liseberg deltog 92 ungdomar, varav 

18 elever från åk 9.  

----- 
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§ 70 Dnr 2019/00061 -805 

Ansökan om arrangemangsbidrag - Boets 
bygdegårdsförening 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

1. Bevilja Boets bygdegårdsförening ett förlustbidrag på max 3 000 

kronor per föreställning för två teaterföreställningar i Bygdegården: 

”Man ska leva för varandra” 3 oktober 2019 

”Vårt genetiska arv” 24 oktober 2019 

2. Bevilja Boets bygdegårdsförening ett förlustbidrag på max 1 500 

kronor för teaterföreställningen i Bygdegården: 

 ”Fibrotanterna” 10 november 2019 

 

Sammanfattning av ärendet 

Boets Bygdegårdsförening ansöker om arrangemangsbidrag för tre 

teaterföreställningar under hösten i Boets bygdegård. 

”Man ska leva för varandra” 3 oktober 2019 på 3 000 kronor. 

”Vårt genetiska arv” 24 oktober 2019 på 3 000 kronor. 

”Fibrotanterna” 10 november 2019 på 1 500 kronor. 

I kultur-och fritidsnämndens budget finns idag 24 000 kronor kvar till olika 

arrangemang.  

Beslutsunderlag 

Tre ansökningar från Boets bygdegårdsförening 2019-08-15 

Tjänsteskrivelse, Britt-mari Johansson 2019-09-18   

----- 

Beslutet ska skickas till 

Boets Bygdegårdsförening 
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§ 71 Dnr 2019/00063 -000 

Val av dataskyddsombud 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Tonna Söderberg entledigas som dataskyddsombud för kultur- och 

fritidsnämnden i Ödeshögs kommun. 

 Nämnden utser Joakim Karlsson (anställd i Kommunalförbundet 

ITSAM) till dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden i 

Ödeshögs kommun under perioden 2019-08-21 till och med 2019-09-

01. 

 Nämnden utser Johan Flemgård (anställd i kommunalförbundet 

ITSAM) till dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden i 

Ödeshögs kommun från och med 2019-09-02.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Myndigheter som behandlar personuppgifter måste utse ett 

dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att 

dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till 

exempel utföra kontroller och informationsinsatser.  

För att kunna leva upp till de krav som ställs på ett dataskyddsombud 

samarbetar ITSAM-kommunerna och har ett gemensamt dataskyddsombud, 

Tonna Söderberg. Tonna Söderberg har nu sagt upp sig och 

Kommunalförbundet ITSAM föreslår att han ska ersättas av Joakim 

Karlsson.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-03  

----- 

Beslutet ska skickas till 

ITSAM 

Datainspektionen 
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§ 72 Dnr 2019/00068 - 

Rapport stiftelsen Tranås säteri 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kalle Bäck (M) informerar om stiftelsen Tranås säteri.  

----- 


